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La incidència del delicte: taxes de criminalitat a Espanya
*Infraccions (delictes + faltes) per cada 10,000 habitants (2015)
* Mitjana de la UE = 69
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La incidència del delicte: taxes de criminalitat per comunitats
*Infraccions per cada 1.000 habitants (2015)
* Mitjana Espanya = 43,7
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Població

2011

2012

47.190.493

47.265.321
47.129.783
Fets coneguts
2.268.867
2.172.133
Fets esclarits
728.929
736.368
Detencions i imputacions
461.042
458.087
Víctimes
1.113.586
1.160.098
75.551
75.565
55.549
55.453
Recursos humans policials
179.317
175.917

Total inf.penals 2.285.525

Total inf.penals 736.175
Total inf.penals 468.253
Víctimes
Per v. familiar
Per v. gènere

1.098.020
77.954
57.536

Total FCS

181.110

2013
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2015

46.771.341

46.624.382

2.092.040

2.036.815

715.357

659.787

432.355

380.244

1.129.363
78.160
57.909

1.083.945
82.288
60.044

172.811

169.821
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Taxa homicidis UE
*Homicidis per cada 10.000 habitants (2015)
* Mitjana UE = 1,01

---

Austria
0,47

Espanya
0,65

Luxem.
0,73

Estònia
3,12

Letònia
3,85

Lituània
5,27

Xifra negra del delicte?
(no denunciats, no detectats)

 Increment població carcerària  Superpoblació reclusa i amuntegament
 Amenaça per a l’efectivitat dels programes de rehabilitació i reinserció
 Picassent i Villena (taxa de massificació del 166 % i 158 %, respectivament
 Picassent = una de les presons amb major nombre d’incidents greus
 Greus deficiències i dificultats a què s’enfronten els professionals

 Sortir de la presó = alliberament? –Dinàmica dels exreclusos–

 Sortir de la presó = alliberament?
 Separació del seu ambient durant força temps // contactes // amics
 Antecedents
 Accés al treball
 Procés de dessocialització que afecta la personalitat

 Família idealitzada + fort estrès (mancances econòmiques, vergonya familiar...)
 Desaparició de factors protectors?

 Activitats recreatives (ús de l'oci)
 Programes mèdics i d'educació per a la salut i per a un estil de vida saludable
 Programes psicològics individuals i grupals
 Programes de treball i d'aprenentatge d'habilitats
 Programes de preparació per a la llibertat
 Programes per a reclusos amb problemàtiques específiques (drogues, alcohol, malalts

mentals, violadors, maltractadors...).
 Programes de reinserció després de la reclusió
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Rehabilitació i presó. Una visió del sistema carcerari mundial
* Reclusos / 100.000 habitants (2002-2003)

Índia
29

Japó
53

Dinam.
59

Espanya
133

Tailàndia
401

Federació
Russa
611

EUA
701

Rehabilitació i presó. Una visió del sistema carcerari mundial
• Creix més de pressa la població reclusa que la construcció d'infraestructures carceràries.
• Espanya (2015): 132 interns per cada 100.000 habitants.

Rehabilitació i presó. Una visió del sistema carcerari mundial
• Creix més de pressa la població reclusa que la construcció d'infraestructures carceràries.
• Espanya (2015): 132 interns per cada 100.000 habitants.
• 92,34 % homes.
• Les dones compleixen condemna per:
• 38,8 % delictes contra la salut pública
• 34,6 % contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic

Taxes de reincidència
Reincidència

Taxes de reincidència
Reincidència: cometre un delicte després d'haver estat condemnat pel mateix delicte o per
un altre delicte (reconviction).
Reimprisonment: empresonament reiterat, tornar a ingressar en un recinte
penitenciari.

Detinguts de nou
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Reimprisonment: empresonament reiterat, tornar a ingressar en un recinte
penitenciari.
 Manca de dades per a Espanya.
 EUA: % presos alliberats que als 3 anys son:
 Detinguts de nou
 Condemnats de nou
 Empresonats de nou
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La rehabilitació a les presons
Rehabilitació: l’esforç programat que busca canviar les actituds i les conductes dels reclusos,
concentrant-se a eliminar-ne les futures conductes criminals.

La rehabilitació a les presons
Rehabilitació: l’esforç programat que busca canviar les actituds i les conductes dels reclusos,
concentrant-se a eliminar-ne les futures conductes criminals.
Especialment rellevants per a la població carcerària, pel fet que la comissió de delictes té
relació amb factors i comportaments de risc com ara:
 Problemes d’atur
 Malalties i trastorns mentals
 Addiccions
 Inestabilitat familiar

La rehabilitació a les presons
Factors que influeixen en la reincidència dels reclusos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educació
Ocupació
Abús i consum de drogues i alcohol
Salut física i mental
Actituds i autocontrol
Institucionalització i habilitats de vida
Habitatge
Suport financer i sistema de deutes contrets
Xarxes familiars
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Factors que influeixen en la reincidència dels reclusos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educació
Ocupació
Abús i consum de drogues i alcohol
Salut física i mental
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La rehabilitació a les presons

REHABILITACIÓ
El gran debat: Nothing Works versus What Works

La rehabilitació a les presons

REHABILITACIÓ
El gran debat: Nothing Works versus What Works

Tot i que encara hi ha visions pessimistes  la rehabilitació funciona.

Sistemes de classificació de reclusos
 Avaluació i assignació a categories adequades als propòsits correccionals i de rehabilitació.
 Els problemes associats a l’amuntegament (estrès, agressivitat, irritabilitat, agressions,

motins) es poden ser mitigar mitjançant un bon sistema de classificació de reclusos.
 La classificació facilita:
 L’administració de l’establiment (seguretat).
 Els programes de rehabilitació (identificació de necessitats).
 Criteris: objectius i psicològics.

Sistemes de classificació de reclusos
 Criteris objectius (edat, nivell educatiu, habilitat en fugues, historial, antecedents, durada de la

sentència).
 Els mateixos components i nivells de classificació per a tots els reclusos.
 Criteris prèviament establerts.

 Afavoreix la comprensió del sistema.
 Seguiment sistemàtic i eficient de la classificació.

Sistemes de classificació de reclusos
 Criteris objectius (edat, nivell educatiu, habilitat en fugues, historial, antecedents, durada de la

sentència).
 Els mateixos components i nivells de classificació per a tots els reclusos.
 Criteris prèviament establerts.

 Afavoreix la comprensió del sistema.
 Seguiment sistemàtic i eficient de la classificació.
 Criteris psicològics (personalitat, capacitat de raonament, resposta emocional)
 Exigeix la participació de professionals qualificats.
 Necessita la motivació, la col·laboració i la participació activa del reclús.

Principis de classificació
Principi del risc

• Alt risc  millor resposta als tractaments intensius.
Contraproduent en baix risc.

Principi de responsivitat

• Programa consistent amb capacitat i estil
d'aprenentatge del delinqüent. Generalment
aprenentatge social i cognitivoconductual.

Principi de la discreció
professional

• Davant dades insuficients o valoracions qualitatives:
prudència i ètica.

Principi del sistema de
necessitats

• Drogues, alcohol, absència d’habilitats laborals,
interpersonals, creences i actituds…

Principis de classificació: sistema de necessitats
Més importants

Menys rellevants (contraproduents)

Canvi d’actituds antisocials.
Canvi de sentiments antisocials.
Reduir amistats antisocials.
Promoure el suport, afecte i comunicació familiar.
Promoure control i supervisió familiar.
Promoure identificació de models prosocials.
Incrementar autocontrol, organització i solució de problemes.
Substituir mentides/agressions/robatoris per prosocialitat.
Reduir dependència de drogues.
Modificar sistema de reforços: activitats prosocials àmbit
familiar, ocupacional, educatiu i recreatiu.
• Proporcionar estil de vida saludable.
• Reconèixer situacions de risc i elaborar plans per a enfrontars’hi.

• Incrementar autoestima.
• Centrar-se en disfuncions emocionals
no associades a conductes
antisocials.
• Incrementar la cohesió de grups
antisocials.
• Millorar condicions dels barris sense
afectar necessitats de subjectes risc .
• Mostrar respecte davant pensament
criminogen (respecte “cultural”).
• Incrementar ambició (educació,
treball…) sense proporcionar ajuda.
• Intentar canviar (“bona persona”),
sense modificar estil de vida
antisocial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 ACTIVITATS PER A RECLUSOS (no dissenyades per a rehabilitar, però que alleugen l’estrès

carcerari, els ajuden a resoldre els seus problemes i poden produir canvis positius):
 Activitats de recreació (evitar l’avorriment, ocupar el temps d’oci). Paper del joc (interactuar,

cooperar, regles, procediments...).
 Activitats artístiques i artesanes (redueixen el tedi, objectius personals, via d’expressió).
 Activitats religioses (espiritualitat, internalització de valors i actituds positives, culpa).
 Activitats associades a treballs de caritat (reparen joguines, tasques de reciclatge, treballen

per a ONG  sentiment de devolució a la societat).

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES DE TREBALL (manufactures, fusteria, pintura, fontaneria, menjar, neteja...)
 Treballs desenvolupats per empreses privades (telers, cadenes de muntatge...) 

Entrenament laboral.
 Solen oferir-se incentius (monetaris o privilegis).

 Redueixen la participació en activitats delictives i la reincidència (reforçament del caràcter i

desenvolupament d’hàbits socials adequats).

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES EDUCATIUS I VOCACIONALS
 Programes d’orientació vocacional: desenvolupar coneixements i habilitats vocacionals i

professionals que permeten accedir a treballs.
 Programes educatius: inclouen estudis d’educació bàsica, mitjana i superior (a distància,

en línia o presencial).
 Eix essencial per a la rehabilitació i la reinserció.
 Èxit: programes intensius dirigits a reclusos amb nivells educatius mínims.

 Noves oportunitats, fomenten el compromís i el control social, vehicle per a l’aprenentatge

de conductes socials...

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES PSIQUIÀTRICS I PSICOLÒGICS (salut mental/canvis cognitivoconductuals)
 Més efectius per a la rehabilitació (sobretot cognitivoconductuals, habilitats per a la vida

quotidiana i intervencions familiars).
 Problemes psicològics greus  Unitats d’atenció especial. La resta:

 Programes individuals: delicte = símptoma d’un trastorn psicològic que es pot abordar

mitjançant psicoteràpia. Problemes: només efectius si el reclús hi confia. Cars.
 Programes grupals: relacions (comunicació, percepció, suport social...), teràpies de grup

(confiança, cooperació, honestedat...), teràpies familiars... Problemes: temes superficials,
actitud lúdica i de baix compromís, només hi participen activament els membres dominants.

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES PSIQUIÀTRICS I PSICOLÒGICS

Dèficits més freqüents
•
•
•
•
•

Impulsivitat conductual i cognitiva (no pensen, no planifiquen…)
Locus de control extern  no es plantegen metes
Pensament concret (no abstracció)  dificultat comprensió de normes i lleis
Pensament rígid/tancat  no consideren altres perspectives
Incapacitat per interpretar relacions personals i resoldre problemes de la interacció
 força i vulneració de drets
• Incapaços de calcular conseqüències
• Egocèntrics (seua perspectiva)
• Esquemes mentals i processos de pensament social, emocional i interpersonal
il·lògics i no tenen sentit d l’autocrítica

????

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES PSIQUIÀTRICS I PSICOLÒGICS

Dèficits més freqüents
•
•
•
•
•

Impulsivitat conductual i cognitiva (no pensen, no planifiquen…).
Locus de control extern  no es plantegen metes.
Pensament concret (no abstracció)  dificultat de comprensió de normes i lleis.
Pensament rígid/tancat  no consideren altres perspectives.
Incapacitat per a interpretar relacions personals i resoldre problemes de la
interacció  força i vulneració de drets.
• Incapaços de calcular conseqüències.
• Egocèntrics (perspectiva seua).
• Esquemes mentals i processos de pensament social, emocional i interpersonal
il·lògics i sense sentit de l’autocrítica.

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES PSIQUIÀTRICS I PSICOLÒGICS: PROGRAMA R&R: raonament i rehabilitació
 A partir de tècniques motivadores (ordinadors, jocs, exercicis de raonament, jocs de rol,

modelatge, discussió en grup, tècniques heurístiques --Sócrates i la importància de les
preguntes--), s’aspira a millorar:
Tècniques
Autocontrol

Metacognició
(pensament
crític)

Habilitats
socials

Resolució
problemes
interpersonals

•
•
•
•
•
•
•

Pensament creatiu
Raonament crític
Presa de perspectiva social
Desenvolupament de valors
Control emocional
Principi teràpia d’ajuda (terapeutes d’altres interns)
Consciència de la víctima

Tipus de programes desenvolupats a les presons. Visió general
 PROGRAMES PER A POBLACIONS ESPECIALS
 Alcohòlics i drogoaddictes
 Delinqüents sexuals
 Malalts mentals o trastorns greus de la personalitat

 PROGRAMES DE REINSERCIÓ (facilitar transició reclusió  vida en societat)
 Últim període en la presó o quan ja n’ha sortit.

ESPANYA
Tractament (Llei orgànica general penitenciària) = activitats dirigides a consecució de
reeducació i reinserció social dels penats.
Conseqüentment: l’administració penitenciària dissenya programes.
 Per a assolir l’objectiu cal desenvolupar un model de gestió:
 Que possibilite la implicació del personal d’Institucions Penitenciàries.
 Que afavorisca la col·laboració ciutadana, d’institucions públiques i privades.
 Que estimule la participació dels interns.

ESPANYA
 Inserció laboral:
 Pràctica laboral a tallers penitenciaris / programes de formació ocupacional.
 Adquirir competències professionals mitjançant formació o experiència.
 Incorporació al sistema general de la Seguretat Social.

 Programes educatius:
 Estudis universitaris, aprenentatge vocacional, formació professional.
 Activitats i tallers culturals (pintura, fotografia, actuacions...) i esportiu (campionats).
 Programes sobre violència gènere/drogodependents.

NOVA ZELANDA

PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ INTEGRADA DE DELINQÜENTS

Fases de reinserció:
1. Avaluació prèvia a la sentència: sexe, edat, historia delictiva...
2. Inducció: explicació de regles, drets, rutines... Se’ls convida a canviar estil de vida en

programes de rehabilitació.
3. Avaluació posterior a la sentència: durada de la condemna, factors de risc, capacitat

d’adaptació als programes oferts...
4. Pla de condemna: baix risc (programes laborals, educatius, habilitats per a la vida

quotidiana) // alt risc (programes més extensos).
5. Gestió de la condemna: que participen en els programes a què han estat assignats.

6. Preparació per a la llibertat: avaluació de necessitats.
7. Suport de la comunitat: ajuda en la cerca de feina, habitatge...

NOVA ZELANDA

PROGRAMA D’ADMINISTRACIÓ INTEGRADA DE DELINQÜENTS

Indicadors d’èxit

Índex reincidència

• Mesura recondemna i reempresonament
12 mesos després de l’alliberament.

Quocient rehabilitació

• Comparació de l’índex de reincidència
del grup programa i del grup de control.

Nivells d’actuació

EUA

Federal (3 % recintes
penitenciaris)

Estatal (31 %)

Local (66 %)

Mentre que les presons locals no
presenten superpoblació, les presons
federals tenen un nivell d'ocupació del
140,4 %, i les estatals del 112,8 %.

EUA
La reincidència als EUA:
 Els reclusos joves tenen majors taxes de reincidència.
 Els reclusos que han comès delictes contra la propietat reincideixen més sovint que els

interns associats a la droga, i tots dos grups reincideixen més que els interns que han
delinquit amb violència.

 Els interns que es troben en condicions d'alta seguretat tenen major reincidència que els

que estan en seguretat mitjana o mínima.

 Els reclusos que trenquen les regles carceràries més assíduament tenen major probabilitat

de reincidir.

 La taxa de reincidència és més gran per als reclusos amb més antecedents previs.

EUA
El sistema de classificació de reclusos
 PRESONS FEDERALS: Programa d'Admissió i Orientació (normes, regles, drets,

responsabilitats + assignació a algun programa de rehabilitació).
 PRESONS ESTATALS:
 Externa: segons nivell de seguretat
 Interna: programa específic de rehabilitació
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EUA

Programes de rehabilitació intrapenitenciaris (67 % --federals i estatals--)

 Reclusos programes educatius, vocacionals i laborals = 39 % reincidència (vs. 50 %)

Programes de treball:
55 % manteniment de la presó (lavabo, servei, menjar…)
5,1 % treballs agrícoles
6,1 % presons industrials
 Correctional Industries Association = organització sense ànim de lucre. Fi = promoure

excel·lència i qualitat en el treball a les presons, difondre avantatges d’aquests programes
i suport a la investigació i desenvolupament de programes laborals.
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55 % manteniment de la presó (lavabo, servei, menjar…)
5,1 % treballs agrícoles
6,1 % presons industrials
 Correctional Industries Association = organització sense ànim de lucre. Fi = promoure

excel·lència i qualitat en el treball a les presons, difondre avantatges d’aquests programes
i suport a la investigació i desenvolupament de programes laborals.

EUA

Programes de rehabilitació intrapenitenciaris (67 % --federals i estatals--)

Programes de treball:
 Presons federals: tots els reclusos amb obligació de treballar (tret de problemes de salut).

Federal Prison Industries (organisme que pretén que adquirisquen habilitats laborals).
Presons estatals. Prison Rehabilitative Industries & Diversified Enterprises (opera a

presons industrials per reduir reincidència atorgant habilitats laborals + suport per a
aconseguir feina al carrer). Índex d’ocupació d’exreclusos aconseguits per PRIDE = 75 %
(reincidència 17 %).

EUA

Programes de rehabilitació intrapenitenciaris (67 % --federals i estatals--)

Programes d’educació

Reclusos programes educatius = 16,6 % reincidència (vs. 23,6 %)

Educació bàsica (educació primària + secundària).
Programa General Educational Development Test: prova general de coneixements (nivell

secundària). Nivell exigit per a accedir a un lloc de treball a la presó.
Programes d’educació superior (batxillerat i estudis avançats). Gran reducció reincidència.
Aprenentatge vocacional: coneixements i habilitats vocacionals (33 % menys reincidència).
Programes d’educació en llibertat: sortir per assistir a classe (1 % de presos dels EUA).

EUA

Programes de rehabilitació intrapenitenciaris (67 % --federals i estatals--)

Programes i tractaments per a drogoaddictes i alcohòlics (80 % reclusos = antecedents consum)
 Programes educatius per a drogoaddictes: informació sobre substàncies + dany rebut/produït.
 Programes residencials de tractament: seccions aïllades. Condicions:

Dependents d’alcohol o drogues.

No patir desordres mentals greus.

Tenir voluntat de participar-hi.

Que falten 3 anys per a l’alliberament.

 Programes no residencials de tractament: per als reclusos que no compleixen les condicions.
Serveis de transició a la comunitat: després de la presó  centres comunitaris de correcció.

EUA

Programes de rehabilitació intrapenitenciaris (67% --federals i estatals--)

Programes i tractaments per a drogoaddictes i alcohòlics (80 % reclusos = antecedents
consum).
 Comunitats terapèutiques: promoure conductes, actituds i valors prosocials  abstinència i

eliminar conductes antisocials.
Programa de tractament residencial d’abús de substàncies per a presoners estatals:

implantat a tot el país (finançament: 70 milions de dòlars).

EUA

Programes psicològics

 Cognitivoconductuals
Cognitive Thinking Skills Program
 Reduir la impulsivitat (mitjançant cadenes de pensament).
 Reduir pensaments fatalistes (habilitats metacognitives: aprendre a pensar).

 Reduir conductes antisocials (conducta prosocial).
 Reduir pensaments rígids (pensament creatiu i alternatives prosocials).
 Reduir el pensament irracional (raonament crític).
 Reduir l’egocentrisme (valors altruistes).

Millorar interaccions socials mitjançant el control d’ells mateixos.

EUA

Programes de reinserció

 Pla per a la reinserció productiva de reclusos i per a la reducció de la reincidència: fonamental

creació de nexes de contacte amb la comunitat.
 Citizens’ Circles Development: cada reclús, a punt de ser alliberat, pot participar

voluntàriament en un cercle ciutadà.
 Incrementa les percepcions i expectatives dels reclusos per a la reinserció social.
 Compromet la comunitat en una convivència pacífica.

EL PROBLEMA DEL MESURAMENT DE L’EFECTIVITAT DELS PROGRAMES
 Escassetat de dades
 Falta d’indicadors
 Definicions
 Diversitat de variables no comparables
 Falta de grups de control
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Metanàlisi

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT
Comunitat

• Condicions sociolaborals, estructurals i politicoeconòmiques

Destinataris

• Factors de risc, necessitats i responsivitat (competències,
interessos i estil d’aprenentatge)

Professionals

• Qualificació, experiència, compromís

Programa
Metes, objectius
Interacció entre
variables

• Terminis, intensitat, pressupost

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.
Programes més efectius
• Model conceptual sòlid
(cognitivoconductual).
• Múltiples facetes.
• Dirigits a factors
personals (empatia,
solució de problemes,
hàbits socials, consum de
substàncies i actituds
antisocials).
• Tècniques: aprenentatge
vicari i jocs de rol.

REQUISITS DELS PROGRAMES

Condicions perquè siguen
efectius
• Recursos de més risc.
• Necessitats clarament
identificades.
• Programa adequat a les
necessitats dels reclusos i
estil d’aprenentatge.

• Programa vinculat als
interessos del subjecte.
• Integral (treball, habitatge,
ocupació, família, xarxes
socials).
• Professionals amb vocació.
• Objectius clars.

Més característiques
• Intensius.
• Participació activa de la
comunitat (família, barri).
• Consideració de les
característiques del medi
social en què es reinserirà.
• Cognitivoconductual.
•
•
•
•

Múltiples facetes.
Diverses tècniques.
Totalitat de la família.
Cognicions, sentiments,
conducta, educació/laboral.

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.

Programa
• Que s’adapte
a les
necessitats.
• Evidència
empírica.

INSTITUT AUSTRALIÀ DE CRIMINOLOGIA

Reclusos
• Candidats apropiats.
• Principis:
• RISC: més benefici alt risc.
• NECESSITATS: donar resposta a necessitats.
• SENSIBILITAT: adequar-se a característiques individuals.
• DISCRECIÓ PROFESSIONAL: decisions basades en
situacions individuals.
• INTEGRITAT: coherència teoria-disseny-praxi.

Context
• Condicions i
variables
ambientals
del pres.

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.

REHABILITACIÓ
El gran debat: Nothing Works versus What Works

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.

REHABILITACIÓ
El gran debat: Nothing Works versus What Works

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.
En definitiva, els programes de rehabilitació...
 Proporcionen estabilitat i ordre a la presó.
 Enriqueixen l'oci útil dels reclusos.
 Redueixen l'estrès carcerari.
 Milloren les condicions de vida dels reclusos i de les seues famílies.
 Els ajuden a reinserir-se.
 Redueixen les activitats delictives posteriors.

VARIABLES I CONDICIONS: EFECTIVITAT.
En definitiva, els programes de rehabilitació...
 Proporcionen estabilitat i ordre a la presó.
 Enriqueixen l'oci útil dels reclusos.
 Redueixen l'estrès carcerari.
 Milloren les condicions de vida dels reclusos i de les seues famílies.
 Els ajuden a reinserir-se.
 Redueixen les activitats delictives posteriors.

